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العنوان نواة الكون الروايئ، املشلك من املنت   

وجزيئات تدور يف مدارِه دون ٔان متتh القدرة عىل 

Oنفالت من قبضته احملمك حبكها لتوليد 

Oسـمترارية احلياتية للعنوان والنص املنضوي حتته، 

متناس% عن بعضها دون القبض  فتتجىل القراءات

عن املعىن املقصود، كونه روح العمل إالبداعي، 

عليه �ملوت، وحنن يف  امً كْ وإالمساك بداللته متثل حُ 

هذه ا
راسة ننطلق من هذه املركزية لرنمس خريطة 

نصية نسـتكشف فهيا ٔاغوار العتبة وصلهتا ببايق 

التناصية العتبات املتواجشة، وفق املقاربة السـمييائية و 

  .للعتبة

  

  

  

  

  

::::Abstract 

The title is the core of the novelistic 

universe which is composed of lot 

and particles that spin in it’s orbit and 

are unable to free themselves from 

it’s strong fist to generate life 

continuity for both the title and the 

text .the readings appear distinctly 

giving birth to each others without 

capturing the intended meaning being 

the soul of the artistic work and 

keeping to its significance represents 

sentencing it to death. and we are 

starting in this study from this central 

point to draw a text map to explore 

the depths of the threshold and its 

relationship with the other thresholds 

according to the semiotic and 

Intertextual approach of the 

threshold. 
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        ::::    متهيدمتهيدمتهيدمتهيد
تعد مرح% ما قبل ميالد النص مرح%  مة �لنسـبة للاكتب؛ ٕاذ يويل لك عنرص من 
العنارص املكونة لعم© اهMما وعناية تفرز رسا� يرسلها عرب نظام عالمايت مرتاص، يسـند 
بعضه بعضا تركيبيا ودالليا يبرش مبيالد معل ٕابداعي يتجىل ٔامام القارئ يف شلكه العام ا»ي 

ترشحيية تسعى /طب انتباهه ويدفعه ٕاىل خوض مغامرات قد تكون قرائية ٔاو حتليليةيسـتق
العتبارات عدة مهنا عدم . ٕاىل مالمسة ٔاكرب قدر ممكن من املكو¸ت الظاهرة ٔاو اخلفية

احنصار الرسا� يف العمل فقط بل تتجاوزه ٕاىل العتبات النصية احمليطة به، واليت يظهر 
جيرب القارئ عىل الربط بيهنام؛  والعمل نظاما تراسليا متشاباك العنوان عىل رٔاسها ليشلك

ام، دون د ا»ي جيعل OهMم بواحد مهنتاكفًؤا سـمييوطيقيا، ٕاىل احل«ٔالهنام قطبان متاكفئان 
Äم به كذMهO 1(»االٓخر، ٕاهداًرا، ليس ملا ٔامهل حفسب، وٕامنا ملا مت( .  

جانبا (...) تربز «لغة نظرا لËور ا»ي تؤديه؛ ٕاذ ولعتبات النص يف النقد املعارص ٔامهية �
كام ٔاهنا . ٔاساسـيا من العنارص املؤطرة لبناء احلاكية ولبعض طرائق تنظميها وحتققها التخيييل

ٔاساس لك قاعدة تواصلية متكن النص من Oنفتاح عىل ٔابعاد داللية تغين الرتكيب العام 
منحت النص املوازي اهMما مثريا يف جمال  وهذه املاكنة). 2(»للحاكية ؤاشاكل كتابهتا

ا
راسات النقدية املعارصة اليت التفت حوÖ وحطت ٔاثقالها التنظريية وا
راسـية عىل اكه© 
ٕاىل ٔان امتh نظريته اخلاصة املثبت حضورها بني النظر×ت أالدبية، ذÄ ٔان النص 

امس املؤلف، و عناوين داخلية، و عنوان فرعي، و ، مبكو¸ته املتنوعة من عنوان رئيساملوازي 
ذÄ من العنارص النصية  لكمة النارش وغريو اخلامتة، و املقدمة،و إالهداء، و الغالف، و 

  . )3( جتمتع حميطة �لنص، معرفة به ومعلنة عن هويته وجنسه للقارئ املوازية
ٔاول عتبة ميكن ٔان يطأها الباحث قصد «ميثل وهو فالعنوان ٔاحد مكو¸ت النص املوازي 

، ملا حتتويه من خمزون وطاقة )4(»ا برص× ولسانيا ؤافقيا ومعود×هئواسـتقراستنطاقها ا
داللية كثيفة، ُحشنت وُضغطت يف خطاب قصري قابل لالنفجار، معلنا عن دالالت 

ٕالحا� ٕاىل املسكوت عنه يف �وذÄ ٕ�ماكهنا ٔان حتتوي النص بأمك©، ورمبا ٔاكرث من هذا 
وممهنجة من قبل القارئ ا»ي  عن رؤية سلميةة قراءة املنبثقويرتمج ذÄ عرب ال ،النص
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يغريه هذا اخلطاب، وينشط يف نفسه رغبة ا
خول ٕاىل عامل الثìت حماوال و  يسـتفزه
  .  الغوص يف ٔاعامق النص

، ا»ي ٔاوىل ٔامهية كبرية )جينيت. ج(ومن ا»ين اهمتوا بدراسة العتبات الناقد 
لك ما جيعل من النص كتا� يقرتح نفسه عىل قرائه ٔاو « ه النص املوازي، واعترب /للمناص

بصفة عامة عىل مجهوره، فهو ٔاكرث من جدار ذو حدود مMسكة، نقصد به هنا تh العتبة، 
. ج(، كام اعتربه )5(»الهبو ا»ي يسمح للك منا دخوÖ ٔاو الرجوع منه) بورخيس(بتعبري 
تدرس التعايل «موضوع الشعرية عنده اليت  اليت متثل* جزءا من املتعاليات النصية) جينيت

ٔاو املتعاليات النصية ) Transcendance textuelle du texte(النيص 
)Transtextuealité( ومفهوم التعايل النيص هو حسب جينيت لك ا»ي جيع© يف ،

مع �يق النصوص، فالتعايل النيص، يتجاوز، ٕاذا، ويضم املعامرية . عالقة، ظاهرة ٔاو خمفية
  .  )6( »وبعض أالمناط أالخرى) L'archtextualité(لنصية ا

ميارس العنوان كنص مواٍز دورا انفتاحيا عىل ما حييط به من نصوص، متفاعال معه،  يف 
صورة اسـتدعائية قصدية لبناء رسا� خطابية تعرب عن توجه الروايئ، معلنا عهنا بعنوان، 

ً̧ «فيكون  واصفا بشلك حمايد، ٔاو حاجبا ليشء خفي،  ٕاما(عن القصد ا»ي انبىن فيه  ٕاعال
ٔاو اكشفا غري آبه مبا سـيأيت، ٔالن العنوان يظهر معىن النص، ومعىن أالشـياء احمليطة 
�لنص، فهو من �ة يلخص معىن املكتوب بني دفتني، ومن �ة �نية، يكون �رقة حتيل 

  . )7( »عىل اخلارج، خارج النص
¸طقة ومعربة عن هوية ما تتصدره، كام ٔانه معل روايئ  ميثل العنوان عالمة نصية وسـمييائية

مواز ملنت الرواية املكتوبة، وهو نص مشفر حيتاج ٕاىل مج% من االٓليات وأالدوات التحليلية 
اليت من شأهنا تبيان مكو¸ته وٕاجالء معانيه املكثفة الساحرة اجلاذبة احملرية الفاحتة ٔابواهبا 

  .لقي حلظة Oصطدام بهعىل التأويالت اليت يصنعها املت
وتسـتوقفه ليك يتأملها من ٔاجل استنطاق «فالقارئ ٔاول ¸قد لتh العالمة اليت تسـهتويه  

نظمة العالمات سواء أ وجيا يه ذÄ العمل ا»ي يبحث يف مكو¸هتا مادامت السـمييول
اته ، كام ٔانه اكتب جديد متجدد للرواية بفعل قراء)8(»ٔااكنت لغوية ٔام أيقونية ٔام حركية
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  .املتعددة ا�تلفة
العنوان مجموعة «قائال بأن   -ٔاحد ٔاقطاب العنونة -)*  LEOHOEKليوهوك (يضيف 

العالمات اللسانية، من لكامت ومجل، وحىت نصوص، قد تظهر عىل رٔاس النص لتدل 
لتقرب من مكنو¸ت )* 9(»عليه وتعينه، تشري حملتواه اللكي، ولتجذب مجهوره املسـهتدف

القارئ "ضم العتبة أالوىل وصورهتا يف ذهنب بناء آفاق ختيلية Ö يف خوتفتح �النص،
وعالقهتا �لنص يف ظل Oنفتاح ا
اليل للعنوان، وذÄ من خالل املعىن ا»ي " املتلقي/

خيزتÖ العنوان ا»ي ميثل نواة داللية تؤسس لنص وهتبه مرشوعية الوجود، ومنه تنطلق 
وبه تبدٔا رح% البحث عن املعىن، وبصفته بؤرة دامئة لتوليد الرشارة أالوىل لفعل القراءة، 

ا
الالت اليت ميكن ٔان حيملها دون النص ٔاحيا¸ بقوÖ ما ال يقوÖ النص انطالقا من 
وظيفته Oنتاجية لËال� املعرفة هبوية النص، واحملددة ملضمونه، واجلاذبة القارئ ٕاليه عرب 

  . تواجش أاليقو¸ت املاث% عىل الغالف جاملها البرصي وا
اليل املنفجر من
وهنا ننقاد للحديث عن وظيفة العنوان اليت تعترب ٔاحد املباحث املعقدة للمناص، واليت 

من وظائف ) ×كبسون(اسـتوقفت ا
ارسني ٔاثناء حتليلهم، ومه بدورمه اجتهوا ٕاىل ما قدمه 
يف الوظائف اليت قد ا  لغوية تواصلية، واعمتدوها سبيال للمقاربة، ووجد السـمييائيون

جماال للبحث رمغ تعقيدها واختالف و�ات مقاربهتا، ومن ٔاولئك ا»ين تعاملوا ) ×كبسون(
ا»ي ٔامجلها يف تعريفه للعنوان من حيث هو مجموعة  من ) لوي هويك(والوظائف 

العالمات اللسانية اليت تظهر عىل رٔاس نص ما، قصد تعيينه وحتديد مضمونه الشامل، 
: فقد حددها يف ثالث وظائف، يه) شارل غريفل(جذب مجهوره املسـهتدف، ٔاما  وكذا

يف حني ٔان( . وضعه يف القمية ٔاو Oعتبار - 3. تعيني مضمونه - 2. الكتاب/تسمية النص -1
ظائف العنوان اليت يف حتديده لو ) دويش(ودقة ) هويك(مجع بني نظامية ) ميرتون. هـ(

الوظيف إالغرائية ٔاو  -2. التسموية/التعيينية الوظيفة -1: ، يهحرصها يف ثالث
ٔاما . الوظيف إاليديولوجية -3). يف الوظيفة التداولية" هويك""واليت مجعها (التحريضية 

فقد جعل من التعممي الوظيفي منطلقا Ö، ورٔاى ٔان للعنوان ثالث وظائف ) جينيت. ج(
ٕاغراء و ، )indication du contenu(حتديد املضمون و ، )désignation(التعيني  :يه
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، بعد ٔان وضع بعض املالحظات املعد� واملمك% ملا )séduction du public(امجلهور 
  . )10(سـبق

 ويف هذه ا
راسة سـنتتبع النظام العالقايت بني العنوان وبعض العتبات احمليطة به انطالقا
 املنت،/والنص ة،رسديال بداية وال بصورة الغالف،  ة اليت تربطهعالقوال بنيته النصية، من

دور يف جمالها بقية العتبات املسـتلهمة لطاقهتا ا
اللية منه، تالنواة املركزية اليت  ين ٕا×هعترب م 
ومن . واحملاو� Oنفالت من رقابته حلظة تشكيلها 
اللهتا بأبعادها النصية اخلاصة هبا

للروائية ) المي اخلوفٔاق(رواية  عىل ر¸يااخت وقع الروا×ت النسائية اجلزائرية املعارصة 
لنغوص يف أعامق عتباهتا متخذين من العنوان نواة وبقية العتبات ثìت ) فضي% الفاروق(

  . ساحبة يف مداره حتت رقابته وسلطته
        ::::    البنية النصيةالبنية النصيةالبنية النصيةالبنية النصية    ////    العنوانالعنوانالعنوانالعنوان        - - - - 1111

 ،يف ٕاظهار هوية العمل ا»ي تصدر غالفه الغوية دورا �رز بوصفة عالمةيلعب العنوان 
ق القارئ اغر قصد إ  ؛ح عن هذه القاعدة يف بعض أالحيان×نزO مع ٕاماكنيةبه، والتعريف 

عمد ي ويف هذا التضليل قصدٌ  ؛للعنوان �بتة َصِعُب عليه ٕاجياد دال�تُ يف دوامة من املتاهات 
، واللعب عىل اسـتقطاب انتباه ٕاليه الروايئ ٕالظهار ٔاحقية النقاط الصغري يف ترٔاس العمل

ه ودفعه ٕاىل البحث عن العوامل اليت خيترصها العنوان ٔاو خيفهيا وراء القارئ واسـتفزاز 
تركيبته النصية اليت ٔاحضت ميدا¸ خصبا تتوقف عنده ا
راسات النقدية، جمردة ٕا×ه من 

اليت تكثف مضن بوتقة مرك(زة،  نبعاث ا
الالتال امصدر  الرباءة النصية، ومعتربة ٕا×ه
النص،فٕاذا اكن النص هو بنية رمحية تو
 معظم دالالت «ليتجىل بذÄ العمل كلك يف هيأة

  .)11( »ؤابعاده الفكرية وأاليديولوجيةهو املو
 الفعيل لتشاباكت النص،فٕان العنوان املولود،
قمية العنوان يف عالقته �لنص غري املسـتكشف، شبيه بقمية اللكمة فì تريد تعيينه؛ فهو 

، وختلق جوا من )النص(ا;هول املنتظر عالمة نصية، تسعى ٕاىل الكشف عن مالمح 
أاللفة، يسـتأنس هبا القارئ قبل ٔان ينخرط يف رح% اسـتكشاف النص، والتسلل ٕاىل 

  .  )12(ردهاته ا
اخلية
ويف اللحظة اليت تصطدم فهيا عني القارئ �لعنوان، يكون العامل الروايئ يف حمك ا;هول؛ 
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ٔاو ما هو (والنص من �ة، وبني ما هو جمهول  ٔالنه ميثل حلقة التعارف أالوىل بني القارئ
Ä ا;هول معلوما من �ة ليصبح بعد ذ ؛يتعرف عليه القارئ �لتدرج) يف طور التشلك

�ملفهوم املتداول » الالكتاب«، من هنا يغدو العنوان موقع التاليق بني الكتاب و�نية
مطمئنة للقارئ يقرتح مضنيا،  واملتعارف عليه بصفته عتبة ممهدة لولوج عوامل النص، وخطوة

بطريقة غري -ٕاقامة عالقة حوارية بني داخل النص وخارجه، وهو بذÄ املقرتح يعمل 
عىل التخفيف من حدة هتديد اجلديد املفاجئ، والغامض يف النص ا»ي يروم  -مبارشة

  . )13(القارئ اسـتكشاف جماه©
من الوه% أالوىل عن  لن العنوانيع )فضي% الفاروق(للروائية ) ٔاقالمي اخلوف(رواية  يف

حضوره محمال بنربة الالتوافق والرصاع بني كتل خمتلفة مضن نطاقات جغرافية عديدة 
دل عىل تل ) مفاعيل(اليت جاءت عىل صيغة منهتـى امجلوع عىل وزن ) ٔاقالمي(تعكسها لكمة 
  : اليت جاء فهيا )قَملََ (مادة  مضنمعىن اللكمة عن ) لسان العرب( حيدثناو . املبالغة والكرثة

ْبَعةِ : وإالقلمي« كام ُمسِّي ٕاقلì ٔالنه َمْقلُوٌم ...ؤاقالمي أالرض ٔاقسا ا،. واحد ٔاقالمي أالرض السـ(
  . )14( » مَن إالقلمي ا»ي يُتاِمخه ٔاي مقطوعٌ 

ربط هذه اللكمة بلك ما Ö ص% �لتقسـمي والقطع، تاملعىن املعجمي يرسل ٕاحياءات هذا 
ويه لكمة  من العنوان اليت وقعت مضافا ٕاليهنا نوصد احللقة �للكمة الثانية جيعل  أالمر ا»ي

عىل قدر الص%  ، الواردة بصيغة املفرد، لٕالمياء �شرتاك هذا املرض بني أالقالمي)اخلوف(
ا
اللية أالوىل املسـتحرضة حلظة الوقوف ٔامام العنوان ا»ي يعلن فيه عن صفة واحدة 

 مكنة، وهنا تتجىل الص% ا
اللية الرابطة بني التعددية الفضائيةمنترشة يف العديد من االٔ 
، وهنا يتجىل اخلراب والظالم واملوت عىل حساب Oسـتقرار واحلياةاليت يُتوقع ٔان تعرف 

للقارئ تقدمي صوري لرصاع غري متاكA بني طرفني، ويف هذه Oزدواجية اليت تفرزها 
احلرية، وغريها /سمل Oستبداد/حرب:  دة عىل شالكةالقراءة القبلية يف صورة ثنائية متعد

  .يف أالمكنة اليت تشلكت صورهتا مبدئيا يف خمي% القارئ)اخلوف(نائيات اليت تفرزها لكمةمن الث 
ٕاذ  ؛ومن أالساليب النحوية اليت معدت ٕالهيا الروائية لز×دة شعرية العنوان حذف املبتدأ 

، لتتشلك مج% )هذه(ميكن تقديره �مس إالشارة  ملبتدٔا حمذوف اوقع العنوان حنو× خربً 
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، وهذه إالمسية ترمز ٕاىل ثبات العنف بتلمك املناطق بطريقة )هذه ٔاقالمي اخلوف(امسية يه 
ٔاو بأخرى، وٕاىل ٔاحداث تدمريية ال تعرف احلواجز، كام ٔان عنوان الرواية بصيغته اليت 

 مهنام عوامل تشّلك الCين ت  ساساملاكن وإالح : ين دالني هامورد علهيا يهنض عىل مؤرش
ٔازمنة : ويتو
 ويتشعب ٕاىل حد التوهان، واستنادا ٕالهيام تتأسس ٔانساق خطاهبا«الرواية 

تتداعى، وصيغ تتداخل حد Oلتباس، ورؤى تتعدد وتMس ٕاذ تتعالق وتتقاطع مع بعضها 
  . )15(»البعض

. ٔاكرث من احMل وتأويل ٔافق القراءة عىل«الرواية مسـتفز ومتشعب الرؤى يفتح  عنوانف 
 تقوم عىل ؛)16(»وهذا Oجراء الفين جزء من اسرتاتيجية نصية أساسـية يف العمل لكه

ا;اهيل اليت تضمنهتا عتبة العنوان حيE تضمنت  دفع القارئ ٕاىل البحث عنت اليتإال�رة 
لقة وعامة مط" ٔاقالمي"ورود لفظة  غري مرصح هبا، واليت ٔافرزها مقصودة ةٔامكن ٕاحا� ٕاىل

وهذه اللعبة اللغوية تؤدي ٕاىل  ،اهويهت الناجت عن تعتمي د من حدة الغموضاز أالمر ا»ي 
صدم القارئ، وٕاجباره عىل تفعيل رغباته القرائية وتقسـميها بني أالقالمي اليت تعيش الرعب، 

بنية هتا تدرجييا وفق شف عن طبيعاكالالنص  عواملعرف ٕاال بعد املرور ٕاىل تُ  ويه ٔامكنة لن
املنت، ٔاو امللمح ٕاليه يف صورة /النص يف حدثية تسلسلية، تفهم من التدرج احلاكيئ املوزع

الغالف اليت تستمثرها الروائية لمترير خطاهبا غري اللغوي املتفاعل مع العنوان املوضوع 
   . فوقها، والنص املنسوج وراءها

    ::::    صورة الغالفصورة الغالفصورة الغالفصورة الغالف////العنوانالعنوانالعنوانالعنوان    - - - - 2222
عرفية ٔاحد احلقول امل الفن التشكييل

اليت استمثرهتا الرواية لبناء عامل 
متاكمل من اجلانبني اللغوي وغري 
اللغوي، وهو اجلانب ا»ي ٔاولته 
السـميياء ٔامهية كبرية، كونه ميثل 

اكتب /خطا�ت مو�ة من مرسل
متلقي، البد من /ٕاىل مرسل ٕاليه
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  . التأثري فيه ليمت جناح العملية التواصلية
والفن التشكييل، صفحة الغالف، اليت  -اغالبً -فهيا الرواية  ومن بني الفضاءات اليت تتصل

املنفص% عنه دالليا، /النصوص املوازية، املتص% به/تتضمن مج% من العتبات احمليطة �لنص
حتت سلطة الاكتب، ا»ي يؤثث مع© إالبداعي، فيضع ما خيدم املعىن العام عىل 

تؤدهيا ٕالجناح العمل ا»ي ٔامس كبيت  مسـتو×ت متعددة، وبذلمك تلكف لك عتبة بوظيفة
العنكبوت حممك النسج، ؤاي خلل ٔاثناء سـبك خيوطه يؤدي ٕاىل ٕاسقاطه خارج ا;ال 

  .  إالبداعي
يعلن عن حدث مأسوي يسوده السواد  اغالفً  )ٔاقالمي اخلوف(القارئ يف رواية  يواجه

غالف ال ات نصية فوق ٔامام توزيع لعتبوا
موية، وقبل احلديث عن الصورة املصدرة جند¸
وأسف© مبارشة عنوان الرواية خبط  ،وسط ٔاعىل الصفحة امس الروائية هفيا»ي جاء 

بقوة عىل الصفحة عىل حساب  االعنوان �رزً  ُكِتبَ متفاوت من حيث الربوز وأالفول؛ ٕاذ 
خبط صغري ومائل عىل يسار  بَ تِ كُ  فقد - رواية-جنس العمل ٔاما ، روايةامس صاحبة ال

  .  معلنا عن جنس العمل إالبداعي الغالف
ري اللون أالمحر يفرض وجوده عىل بقية العتبات النصية اختِ  التباين القوي للعنوان الرئيس


ال� عىل قمية هذه العتبة من �ة، وعام حتم© من دالالت ثقافية ؤايديولوجية اليكتب به؛ 
ٕان اعترب¸ -وى الثاين للغالف تقولها الصورة املوجودة يف املسـت -من �ة ٔاخرى- وNرخيية

  :مسـتو×ت ة، واليت تتدرج مضن ثالث-العنارص املذكورة آنفا مضن املسـتوى أالول
د وسط فضاء قامئ عىل الضوء اخلاضع حلضور اللون أالمحر و جصورة دم مو محل : ٔاولها

  .والظل أالضعف حضورا يف هذا املسـتوى ،االٔكرث بروزا
ض عىل سالح، ؤانىث متضائ% الربوز، ويف هذا املسـتوى فيه خشوص ٔاحدها يقب :ا�نهئاما 

  .ٔانىث /يظهر طريف الرصاع ذكر
تدرج ضويئ حيتوي خطوط متشابكة تتخللها ٔاشاكل ذات ٔاجحام  ويف املسـتوى الثالث

وجود فضاء يسوده  ىلع ةمتنوعة تنوع الرصاعات اليت تيش هبا الصورة احملم% بدال� كثيف
نت العالقة بني العنوان والصورة اليت محلها الغالف، واليت وهبذا تمت .العنف والرصاع
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ٔاظهرهتا أاللوان كرمز للخوف واخلراب، والعمل عىل إالخفاء سواًء يف املالمح ٔاو تفاصيل 
ليسود بذÄ اخلوف، ويفتح ا;ال لسـيادة ا;هول يف الصورة املضاف ٕاىل . أالمكنة

  .ة دفع القارئ ٕاىل ما وراء هذه العتباتالغموض ا»ي مح© العنوان، لتسـمتر بذÄ معلي
  ::::    البداية الالبداية الالبداية الالبداية الرسرسرسرسديةديةديةدية////العنوانالعنوانالعنوانالعنوان    - - - - 3333

، يلمس همينة مطلقة للزمن أالسود عىل جسد الرواية )ٔاقالمي اخلوف(الواقف عند رواية 
طاقة داللية لمال االعنوان ا»ي يعرب عن نفسه وعام يتصدره، حالغالف ٕاىل انطالقا من 

دون ٔان تطأ قدمه خارج هذه العتبة أاليقونية، املعدة كثيفة، يسـتنشق مهنا النص عبريه 
ويف ٔاخذها من حقل القلق واحلرية غاية جاملية، تمتثل يف ٕانتاج دالالت Oنتظار . لالنفجار

هذه القراءات تدفعنا ٕاىل . والرتقب حينا، وOنفالت والرصاخ يف وجه القهر ٔاحيا¸ ٔاخرى
  .اية الرسدية املفاحتة للقارئ حاكئيااملرور ٕاىل ما وراء الغالف، فنلتقي �لبد

. اللحظة اليت يؤسس فهيا النص اختالفه ومتزيه ٔاو تشاهبه وعاديته«متثل البداية يف الرواية و 
فغذا جنح النص يف صياغة قواعد تباينه، واسـتطاع منذ حلظة البداية ٔان يلمح ٕاىل هذا 

داية منتجة لالختالف ومفجرة التباين متكن من خلق بداية �ملعىن الصحيح لهذه اللكمة، ب
فمتزي البداية ¸شئ عن موقعها املتقدم عىل غريها، ويف هذه الصدارة ) 17(»لطاقات إالبداع

املاكنية خلٌق ٕالماكنية ربطها �لعنوان ذهاً� وٕا×ً� عرب النسـيج ا
اليل واللفظي املعقود 
  .ا هو قادممبإالحيائية  قدرةبناصييت العنوان والبداية املتفقان يف ال

عىل شلك ٕاعالن عن وجود عالقة بني ذات جمهو� مباكن ) ٔاقالمي اخلوف(تأيت بداية رواية 
  : حمدد هو املرشق ٕاذ جاءت البداية عىل لسان الساردة قائ%

  .ال ٔاحد يعرف الرشق كام ٔاعرفه ٔا¸"
تنشقت راحئته تنفسـته، واسـ . ارتويت مبائه، وهوائه، وترابه، وتذّوقته، وتناولته، حلوه ومّره

عانقته، طوقته، ٔاخذته بني يدي، . حىت ما عدت ٔارغب يف راحئة متٔال رئيت غري راحئته
مارست معه احلب ا»ي يبلغ . مٔالت ٔاحضاين به، ومارست معه لك ٔانواع العنف والعشق

  .ٔاقايص الCة، عرفت ا»روة معه، وخربت لك ما كنت ٔا�© يف احلياة معه
  . اجلنة ٕاىل أالرضكنت أالنىث اليت نزلت من 
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ٔالكت الYر احملرمة، رغبة يف امتالك الكون يف جنيت تh، ٔالكهتا ؤاقلعت بعوريت املكشوفة 
  . حنو الرشق

  .كنت ٔاظن الرشق جمرد جرس للعبور
  ..حجمي ما رمبا

  ..عقاب ما
  . )18"(معرب للعودة ٕاىل جنيت من جديد محمّ% �لرثوة، وبصكوك غفران ومهية

ممثال يف -الرسدية صوت الراوي املتلكم املعلن عن معرفته السابقة للماكن  حيرض يف البداية
ومرورها بتجارب حياتية يف  ،)تراب/هواء/ماء(معرفة معيقة للك مكو¸ته  -الرشق

ذÄ تتخذ موقفا يسوده من رمغ عىل ال، واليت تأرحجت بني اللني والعنف، ٕاال ٔاهنا ئهٔارجا
الصورة اليت عن هذا Oنطباع حول املاكن خيتلف و -رًض عن املاكن بلك ما حيتويه، 

، فا»ات هنا عىل توافق مبارش مع املاكن تتبادل - قدمت عن املاكن يف البدا×ت السابقة
ٔاو �ٔالحرى تتقامس معه ا»كر×ت، وتعتربه منبع خربهتا يف احلياة، مث تأخذ¸ ٕاىل مفارقة 

ٔالهنا تعود عىل  ؛تتسم �لعقابية مسرتجعة ٔاحدا�ً ) كنت(ٔاخرى مسـتعم% فعل الكينونة 
ٔالك الYر -الزنول من اجلنة(فـ .ا»ات �لسلبية، نتيجة جتاوزها للمحرم، حتت سلطة رغباهتا

امجلل املفتاحية اليت تضمنهتا البداية  ه، يف هذ)حجمي-العورة املكشوفة-كرغبة Oمتال- احملرمة
والرصاعات  ةاملشاهد املرفوض الرسدية، ٕاحاالت داللية عىل أن النص جسد للعديد من

العائد عىل ا»ات الساردة، ) ٔا¸(اليت تكون ضد أالنىث وأالنوثة، اليت مثلها مضري املتلكم 
وما حتمل اللكمتان من -اجلحمي /، كام ٔان ذكر اجلنة)كنت أالنىث(:والكشف عنه بقولها 

 اي قد يكون عائقً ا» حييل عىل اجلانب ا
يين -ودالالت اجMعية ونفسـية معيقة تضاد،
ٕاال ٔان ورود لكمة  ،لها ىوممارسة احلرية كام ترتاء م الساردة، املتلهفة للمتhٔاحيا¸ ٔاما

بني ما اكن مربجما وما وجد، فهنا تتضمن البداية وجود تضاد  اً ر�اك وتصادمإ حيدث ) ٔاظن(
  .  الواقعي /بني اجلانب املتخيل والاكئن

ا»ات الساردة يف الزمن  حضورماكين، يمتثل يف ويف هذه البداية ٔايضا معطى زمين و 
واملاكن اخلطأ ا»ي سـيكون Ö انعاكس عىل حياهتا، فاحلديث عن الطرد يومئ بوجود 
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من قبل االٓخر، وهو ما ستتحدث عنه الرواية جميبًة عن سؤال وضع  رفض مبارش لها
  .رك فهيامامت احلزيين الزماكين الCين تتحسو شخصيات وطبيعة العالقة بيهنا، ال 

ٔاثناء  -كخاصية للبداية الرسدية-حترض ا
قة والشمولية يف املشهد املقتبس من الرواية، 
عرض مج% من القضا× بصفة عامة، واليت سـتعاجلها الرواية، كحضور أالنىث يف الرشق 

جتسد حا� «كوسط تتصارع فيه أاليديولوجيات والثقافات وأالد×ن، فالبداية يف الرواية 
عن هذا السكون يتحقق التحول . كون وOسـتقرار عىل مسـتوى الرسد الروايئمن الس

، )19(»حنو التفصيل وتداخل أالحداث، أالزمنة والشخصيات بغية Oمتداد خبيط الرسد
ود ص% وثيقة بني ، نلمس وج)ٔاقالمي اخلوف(وقبل ٔان نغادر احلديث عن بداية رواية 

تقدم للمتلقي ٕاجا�ت عن بعض التساؤالت اليت والبداية الرسدية اليت  العنوان الرئيس
ٔا�رها العنوان، فإالقلمي يف الرواية هو الرشق، واخلوف مصدره الالثبات ا»ي يعرفه من 

ا قدمته لنا البداية من حمطات ٕا¸رية للقادم، ٕاال ٔاهنا فتحت ممرمغ عىل الزمن ٕاىل آخر، و 
من قبل، حول اجلنة  العنوان الرئيس ر مثل ا»ي ٔا�رهآخ آخر وفضوالً  أامام املتلقي ٔافق

اليت تصورهتا ا»ات الساردة واجلحمي، وكذÄ عن صورة الرشق ا»ي عرفته، فارNحت 
Ö مث عقبت بنربة ٔاخرى مضموهنا؛ ٔانه ٔاظهر و�ا غري ا»ي عرفته، وهنا جيد املتلقي نفسه 

  . عىل املرور وخوض مغامرة الغوص فì بعد البداية اجمربً 
        ::::    النصالنصالنصالنص    ////انانانانالعنو العنو العنو العنو     - - - - 4444

» نصا مصغرا«عن وجوده بصفته «معلنا  وره عىل عرش الغالفيرتٔاس العنوان النص حبض
»Microtexte «ا لسننه اخلاص ِ
�عتباره مكو¸ ممتزيا، يف سـياق فضاء صفحة . موّ

الزاخر �لعالمات اللغوية والتشكيلية، ال يفرتض العنوان »  Page de titre«العنوان 
عن النص؛ فهو �لتايل عنرص من مجموعة العنارص املكونة للخطاب Oسـتقالل التام 
صورة الغالف، إالهداء، اخلطاب Oفتتا`، النص املركزي، (الروايئ برمته 

، وكونه عنرص يدل عىل وجود عالقة تربطه ببقية العنارص متحاور معها )20(»...)التذييل
الرواية، حيث /الرجوع ٕاىل منت النص، ميكن دالليا، وٕالضاءة العنوان الرئيس آخذا ومضيفا

مبثابة رٔاس للجسد، «نلتقي خبيوط ترتب العالقة القامئة بني العنوان والنص، ا»ي يكون 
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ٕان العنونة . والنص متطيط Ö، وحتوير، ٕاما الز×دة ٔاو Oستبدال ٔاو النقصان، ٔاو التحويل
ا �حلياة والروح واملعىن ميده. �لنسـبة للسـميولوa مبثابة بؤرة ونواة للقصيدة الشعرية

ٕانه يقدم لنا معرفة : ٕان العنوان ميد¸ بزاد مثني لتفكيك النص ودراسـته، ونقول هنا((النابض 
ٕاذ هو احملور ا»ي يتوا
 ويتناىم ويعيد  بط انسجام النص وفهم ما مغض منه؛كربى لض 

 - بة الرٔاس للجسدٕان حصة املشاهبة مبثا -ٕانتاج نفسه، وهو ا»ي حيدد هوية القصيدة، فهو 
وأالساس ا»ي تبىن عليه، غري ٔانه ٕاما ٔان يكون طويال فيساعد عىل توقع املضمون ا»ي 

 » ))وٕاما ٔان يكون قصًريا وحينئذ، فٕانه ال بد من قرائن فوق لغوية تو` مبا يتبعه. يتلوه
)21( .  

ن معاين مبد اخليط من العنوان ٕاىل الرواية، لتمتم داللته، وتتكفل برتمجة ما حيمل م
ودالالت معيقة، تتكتل بقميهتا التارخيية وإالنسانية والروحانية يف مركز واحد، ٕاذ يرى 

العناوين عبارة عن ٔانظمة سـمييولوجية، حتمل يف طياهتا قì ٔاخالقية، «ٔان ) روالن �رت(
يبدو اللباس، «: ، ويعطي ما حييط به ٔابعاد ودالالت، يقول)22(»واجMعية، وايديولوجية

ما ا»ي ميكنه ٔان جيمع بيهنا؟ ٕانه عىل . ٔاشـياء متنافرة جدا(...) أال�ث (...) ارة، السـي
ٔاصادف هذه أالشـياء، فٕاين  -فعندما ٔاتنقل يف الشارع ٔاو يف احلياة. كوهنا مجيعا، ٔاد�: أالقل

. ٔاخضعها للقراء، بدافع احلاجة، دون ٔان ٔاعي ذÄ لنفي النشاط، ا»ي هو نشاط قراءة
ٕانه ال يقرٔا ٔاوال، وبصورة خاصة، صوراـ ٕامياءات . املعارص وقته يف القراءة يقيض إالنسان

  . )23(»..وسلواكت هذه السـيارة تطلعين عىل الوضع OجMعي لصاحهبا،
جاوزها بعض اجلزئيات بل تت دفالعالقة بني العنوان والنص يه عالقة شام% ال تقف عن

النص أالصيل حتيط به نصوص ٔاخرى من جوانب متعددة، ف ٕاىل حد تشكيل كيان متاكمل
تتقامس وٕا×ه حقها يف الوجود، وتتضمن دالالت متعددةـ ترثي العمل إالبداعي ومتنحه ٔاحقية 
الفرادة والمتزي، ويقف ا
رس السـمييايئ عند العالقة بني العنوان والنص فيقر بوجود 

�لتايل يعزى ذÄ و. عالقة ٕانسـيالية بني العنوان والنص، مما يشhن معا بنية شام%«
ة معادلية ٕان العنوان والنص يشhن بني): ((Gerard Vigner(�لقول مع جريار فينييه 

بنية رمحية تو
 معظم دالالت النص، فٕاذا اكن  ن العنوانإ ٔاي  ؛))النص: العنوان: كربى
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النص هو املولود، فٕان العنوان هو املو
 الفعيل لتشاباكت النص، ؤابعاده الفكرية 
يعلن عن نفسه كجم% (يكون عنوان نص شعري، ٔاو رواية ما  وهكذا ،يديولوجيةواالٔ 

ٔالن امجل% أالوىل تمتة منطقية للعنوان ا»ي يشري ٕاىل (...) ٔاوىل يف النص، مؤكدا تبعيته 
ٔاو قد يعلن العنوان عن نفسه . هويك. بطل الرواية ٔاو ٕاىل حدlا أالسايس كام يقول ليو

  ).24(»)بتعبري لكود دوشـيه)) ية يف معلية دقيقة جدا، ٔاو كحافزكعنرص نيص يË الروا((
�القرتاب ٔاكرث مما وراء هذه العتبة للتخفيف من مغوض العنوان، جند الروائية عىل لسان 
خشصياهتا تضع جغرافيا اخلوف وNرخي الالسـتقرار، مضن حمطات رسدية، لها ص% وثيقة 

  : �لعنوان، مثل قولها
د جرا` من لوعة الرشق حني تعرضنا النفجار عنيف ٕاثر جهوم كنت ٔاحاول ٔان ٔامض« 

مبرص ذهبت حضيته وا
يت ؤاr الوحيد ٔاسعد، وا
ي ظل )) رشم الشـيخ((انتحاري يف 
 . )25(» .معطو� يعاين إالعاقة يف قدميه

 . )26(».حني اكنت حرب بريوت تضع ٔاوزارها1993وصلت ٔاول مرة ٕاىل بريوت يف خريف«و
ل الرشق اكن  «و يعطينا شعورا �خلوف عىل ٔاننا غري حمصنني، غري محميني، خمرتقون، عز(

Nفهة، وsٔننا نعيش يف خالء جتمتع فيه اكئنات مسعورة مسـتعدة فقط جلّزِ رؤوسـنا ٔالسـباب 
 . )27(»..أو.. أو حني يسمع املوسـيقى ٔاومثال،ٔاو حني خيتيل رجل �مرأة، sٔن يبدو شعر املرٔاة

بسبب تغطيته  2004حبلول العام ) نوا(ب قد تغلغل يف ٔاعصاب اكن فريوس Oكتئا «و
 ).28(». فì أ¸ غادرت متاما عامل الصحافة)) سقوط بغداد((ٔالحداث 

يضع ٕاصبعه عىل دارفور (واحلرب هنا . هنا مرص. هنا تشاد. هنا ليبيا. هنا دارفور «و
ة وأالعضاء البرشية جتار أالسلح !ٕاذن هناك من يسـتفيد من هذه هنا وهنا وهنا): ويردف
 . )29( ». والرقيق

، واكنت )مرص(عرفته ٕاحدى مدن  تبدو ا»ات الساردة جرحية انفجاريف الفقرة أالوىل 
، من لك ما Ö ص% �حلروب -واسـتقراره يف وعهيا وال وعهيا-بداية انكسارها ودِب اخلوف 

يف حني ٔان اجلناح أالول هو  والعمليات إالرهابية، اليت ٔافقدهتا منبع احلنان وجناuا الثاين،
تنتقل ا»ات الساردة ٕاىل ) مرص(االٓخر يعيش حلظات كئيبة، جراء ذÄ احلدث، ومن 
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ٕاقلمي آخر هو لبنان، اليت تزنف من الزناعات ا
اخلية الطائفية، واملعتقداتية، واحلدودية مع 
اليت سقطت حتت ٕارسائيل، وال تتوقف عند هذا املاكن بل تنقلنا ٕاىل بغداد عامصة العراق 

قصف السلطان أالمرييك، وخلف ذÄ ما خلف من ا
مار وOهنيارات النفسـية 
من انقسامات داخلية، بداية ) السودان(وOجMعية، وتزداد تعمقا حيE تطرح ما عاشـته 

، ولك هذه أالماكن دارت هبا رصاعات اكرثية، )�كسـتان، ٔافغانسـتان(ٕ�قلمي دارفور، مث 
مين يقميون داخل جدراهنا، ومن يدنون مهنا، وهذه أالماكن تتعالق زرعت الرعب ف 

حرصا عىل عدم مد القارئ مبعلومات اكفية  ؛تعمدته الروائية اوالعنوان، ا»ي ورد مهبمً 
، وهنا تظهر الوظيفة )اقالمي(متكنه من التعرف عىل أالمكنة املقصودة من وراء لفظة 

  .ىل القارئ جمربا ٕا×ه عىل ا
خول ٕاىل النصالتشويقية للعنوان، ا»ي مارس سلطته ع
        ::::    خالصةخالصةخالصةخالصة

أقالمي (يبدو ٔان الروائية قد اختارت العنوان أالنسب ملا يدور بن دفيت الرواية، فلكمة 
متثل خطا� مأسو×، يعكس نيل لك بالد قسمهتا من اخلوف، ليعم هذا ) اخلوف

ة، كام لو ٔان القسمة ٔانصفهتم واملكبل لCات، الكثري من البËان املسلم ،إالحساس املربك
ؤاذاقت لك دو� جرعة، تفقدها كياهنا، وتنسـهيا هويهتا، فأصبح إالسالم رمًزا لٕالرهاب 
وٕا�رة املشالك ٔايE حل معتنقه، واملسـيحي هو االٓخر موضوع يف ٕاطار ٔامحر، يف زمن ال 

توترا  يعرف فيه املوت مذهبا وال دينا، ؤاصبح الرشق نقطة سوداء يف العامل تعيش
  .مسـمترا، شاحنة ٔاه© �ٕالحساس �ٕالحباط وفقدان أالمل يف حتسن أالوضاع

ميثل العمل إالبداعي شـبكة نصية شديدة التداخل فì بيهنا سواًء اكنت عالمات لغوية ٔاو 

غري لغوية، وتأكد ذÄ من خالل احلضور الكثيف للعنوان يف لك املناطق إالبداعية بداية 

يتأىت للوجود نتيجة ختطيط حممك من قبل  اوهذولك البداية الرسدية  ٕاىل النص مث�لغالف 

والتشاباكت ا
اللية  ،الروائية اليت ارتقت بعملها و شعريته املنفجرة من التداخالت النصية

اليت متنح القارئ بصيص ٔامل للقبض عىل املقصود، ٕاال ٔان التدرج يف القراءة، يزناح عن 

اليت ) ٔاقالمي اخلوف(وهذه اخلاصية حارضة يف رواية  ،عىناملسار لكام ظن ٔانه ٔامسك �مل

ٕاال ٔان اجلانب ا
اليل حيافظ عىل زئبقيته لمينح  ،تؤسس لوجودها البناء بثبات اوجد¸ه
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وبناء آفاق توقعية جديدة تزيد يف معر العمل إالبداعي  ،القارئ جماالت ٔاوسع لËراسة

ة يف قي وانفتاحه عىل التعددية ا
اللية ا
ائر احملافظ عىل كينونته �نفالته من قبضة املتل

ا»ي هتدد مركزيته بقية العتبات النصية املطالبة بتقامس البعد  مدارات العنوان الرئيس

  . السلطوي يف الرواية
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